
Udkast til forretningsorden for inddragelse i KDVS  
(ikke konfirmeret og ikke vedtægtsforankret) 

 

Præambel: 

 
Begrebet ’inddragelse’ kan dække et bredt spektrum af tiltag, men omfatter i denne sammenhæng 

især nedsættelse af arbejdsgrupper, foranstaltet af medlemmer af de vedtægtsbestemte organer 

(herunder især præsidiet), med det formål at inddrage en bredere kreds af interesserede medlemmer 

i arbejdet med at fremme Selskabets formål.  

 Sådanne grupper kan nedsættes enten i regi af hele Selskabet, dvs. på tværs af klasserne, eller på 

klasseniveau. I det første tilfælde foranstaltes nedsættelsen af præsidiet, i det andet tilfælde af 

klasseformand og klasserepræsentant i den pågældende klasse. For at skelne organer nedsat med 

henblik på inddragelse fra vedtægtsbestemte udvalg benyttes i det følgende betegnelsen ’komite’ 

om arbejdsgrupper nedsat med inddragelse som formål. 

 Inddragelse forudsættes ikke at ændre på de vedtægtsmæssige beslutningsprocedurer, og må 

derfor ske i god tid forud for beslutninger i de vedtægtsbestemte fora, således at alle parter har 

mulighed for at gennemføre arbejdet på betryggende vis. 

 Inddragelse omfatter to procedurer: åben invitation til at melde sig til arbejdet i en komité, samt 

opfordringer rettet til bestemte medlemmer. Sådanne opfordringer kan bl.a. være motiveret af disse 

medlemmers særlige ekspertise, eller af ønsket om at inddrage nyindvalgte medlemmer, der måske 

ikke af egen drift føler sig foranlediget til at melde sig.  

 Udfordringen med at betjene sig af sådanne direkte opfordringer ligger bl.a. i risikoen for at en 

komite efterhånden kommer til at fremtræde som havende en fast og lukket sammensætning, 

hvorved den vil miste karakteren af at være et organ for inddragelse. En velfungerende 

inddragelsespraksis vil være kendetegnet ved at nye medlemmer løbende træder ind i arbejdet, og at 

medlemmer finder det naturligt selv at melde sig. 

 Som grundprincip vil komiteerne være åbne for nye medlemmer ved starten af hvert semester. 

Det vil på et efterfølgende klasse- eller præsidiemøde møde blive registreret hvem der indgår, og 

dette vil herefter fremgå på hjemmesiden. 

 Det er hører under klasseformændenes opgaver at tage de fornødne initiativer til at 

inddragelsesaktiviteter holdes i gang, og at rapportere herom på præsidiemøder. Ved sidste 

præsidiemøde i forårssemesteret indgår ’status over inddragelse i det forløbne år’ som fast punkt. 

  

 

Konkrete inddragelsesforanstaltninger 
 

På tværs af klasserne:  

 

(1) Programkomiteen 

 

Programkomiteen er ansvarlig for at udarbejde forslag til medlemsmøder i samarbejde med 

sekretariatet og fremlægger forslag til mødeprogram til godkendelse i præsidiet. 

 Programkomiteen består af klasseformændene som fødte medlemmer, suppleret med 

interesserede medlemmer fra de to klasser. Potentielle medlemmer kan henvende sig til 

klasseformanden med en beskrivelse af et møde de er interesserede i at planlægge. Tanken er at 

man derefter er medlem af programkomiteen indtil ens ide enten er realiseret eller den af en eller 

anden grund har måttet opgives. 



 Programkomiteen træder sammen ved starten af hvert semester og udarbejder forslag til program 

for medlemsmøderne. Programkomiteen har især ansvar for planlægningen af møder der går ud 

over det normale format (dvs. en meddelelse fra hver klasse, planlagt uafhængigt af hinanden). 

Sådanne ’særlige’ møder kan fx være: 

 

- Møder i samarbejde med Det Unge Akademi 

- Øvrige temamøder med mere end to oplæg 

- Møder afholdt udenfor Selskabets permanente lokaler, f.eks. ved universiteterne 

- Møder hvor meddelelserne fra de to klasser koordineres på forhånd 

- Møder hvor der indgår opponenter til planlagte meddelelser 

 

Planer om sådanne møder skal normalt være fuldt udarbejdede ved afslutningen af det semester der 

ligger året før det semester hvor mødet tænkes gennemført. Det vil sige at sådanne særlige møder i 

forårssemesteret planlægges inden afslutningen af det foregående forårssemester (og tilsvarende for 

efterårssemesterets vedkommende). Efter aftale med sekretariatet kan planlægningsfristen 

forlænges; dog bør konkrete aftaler under alle omstændigheder være truffet med oplægsholdere 

medio november for forårssemesteret og medio april for efterårssemesteret. 
 

(2) Inddragelse forud for valg til officielle poster 

 

I den hidtil gældende praksis opereres med en skelnen mellem to faser: drøftelse og valghandling. 

Da kandidater i praksis ofte først er trådt frem ved den drøftelse der finder sted på det sidste møde 

inden selve valghandlingen, har det undertiden været vanskeligt at sikre en åben deliberativ proces 

omkring eventuelle alternative muligheder.  Det bør derfor tilstræbes, at der i god tid inden den 

formelle drøftelse (og derfor allersenest på medlemsmødet før drøftelsen) åbnes for at man nævner 

mulige kandidater for medlemmerne. Det giver mulighed for at de nævnte kandidater kan overveje 

deres opstilling, og for at medlemmerne indbyrdes kan diskutere kandidatfeltet, inden afgørelsen 

træffes. Derved kan der skabes bedre muligheder for at valgene repræsenterer en fælles og åben 

beslutning om hvem medlemmerne ønsker besætter de relevante poster. 

 

 

På klasse-niveau 
 

I begge klasser er der nedsat arbejdsgrupper med følgende arbejdsområder: 

 

Indvalg  

 

Komiteens opgave er at forberede indvalg af nye medlemmer. Heri indgår at man søger at 

identificere skævheder i den nuværende medlemssammensætning, at man fremlægger forslag til 

hvordan man kan modvirke disse ved det kommende indvalg, herunder at man peger på egnede 

kandidater der kan bidrage hertil, samt at man fremlægger forslag til den konkrete gennemførelse af 

valgproceduren. 

 

 

Kandidater til Nobelforelæsninger (den naturvidenskabelige klasse), hhv. ’Royal academy 

lectures’ (den humanistiske klasse). 

 



Komiteens opgave er at drøfte mulige kandidater og fremlægge dem for klassen med henblik på at 

opstille en prioriteret liste  

 

I den humanistiske klasse er der nedsat arbejdsgrupper med følgende arbejdsområder: 

 

Indstilling af kandidater til priser  

 

Komitéens opgave er at træffe foranstaltninger til at sikre at der indkommer et kvalificeret felt af 

indstillinger til forskningspriser inden for den humanistiske klasses område, herunder især priser der 

uddeles i regi af KDVS. Det kan ske enten ved at henvende sig til eksterne nøglepersoner i 

fagmiljøerne eller ved selv at undersøge feltet og foranledige relevante kolleger til at skrive de 

nødvendige indstillinger. (Denne forberedende komité skal ikke forveksles med den 

vedtægtsbestemte bedømmelseskomité, hvis opgave er bedømme indstillingerne når de først er 

indkommet, og udvælge en kandidat der indstilles til prisen.) 

 

Indstilling af nye medlemmer til forskningsråd mm.  

 

Komitéens opgave er at træffe foranstaltninger til at sikre et kvalificeret felt af indstillinger i 

forbindelse med besættelsen af ledige pladser i Det Frie Forskningsråd og andre organer hvortil 

KDVS har indstillingsret. 

 

Procedure for iværksættelse af nye komitéer i præsidieregi  

 

Præsidiet kan af egen drift eller efter forslag herom fra medlemmerne eller klasserne nedsætte 

komitéer inden for udvalgte sagsområder. Sådanne komitéer har som udgangspunkt lige som udvalg 

et ligeligt antal medlemmer fra hver klasse, men adskiller sig ved også at kunne tilforordne 

medlemmer udefra, herunder specialister med særligt kendskab til sagsområdet, og/eller 

medlemmer fra DUA. 

Komitéer er, lige som udvalgene i almindelighed – bortset fra Forskningspolitisk Udvalg – 

sagsforberedende i forhold til præsidiet, men kan tage ethvert emne inden for det udvalgte 

fagområde op til behandling. Komitéerne afrapporterer årets arbejde skriftligt til præsidiet som 

hvert år – efter en indledende prøveperiode på tre år – fornyer deres mandat eller nedlægger dem. 

 

 

 

 


